
4. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 4.4.2011.

Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata,  Rejfek Otakar, 
Novák Milan,  Hušek Josef, Černý Petr, Vítězslav Hátle
Omluveni:  
Hosté: Jana Fejková –  Obecní koordinátor  

Začátek jednání: 17,00 hod.
Starostka obce paní Jana Kuthanová přivítala přítomné v sále a zahájila zasedání, seznámila 
přítomné s hostem – paní Janou Fejkovou, která se školí na Obecní koordinátorku.  Dále 
starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášení se schopné. Jednání zastupitelstva bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno.

Program zasedání:

1. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
2. Kontrola usnesení z 3.Zasedání
3. Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2010
4. Návrh na schválení hospodářského výsledku ZŠ Hořiněves
5. Schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce (prodloužení) výpůjčky 

majetku – Bezdrátový rozhlas a  PC
6. Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku z 

mikroregionu na obec – technika 
7. Návrh na delegování zástupce na valnou hromadu VaK a.s. HK, 

VaK a.s. HK informace – vodojem Hořiněves – návrh na demontáž.
8. Návrh na rozpočtové opatření r.2011
9. Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků včetně 

příslušenství do majetku obce – hřbitovy
10. Projednání změny katastrálních hranic mezi k.ú.Žíželeves a k.ú.Račice 

nad Tr.
11. Aktualizace Programu obnovy vesnice na období 2011-2014
12. Návrh na přijetí 2 pracovníků na VPP
13. Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Hradci Králové 
14. Informace – kontrola Regionální rady – Sportoviště, byt 
15. Diskuse
16. Závěr 

Starostka požádala o doplnění a schválení programu jednání. Nikdo z přítomných program 
nedoplnil, zastupitelé program schválili.  Dále bylo schváleno, že diskuse bude probíhat ke 
každému bodu jednotlivě.
Zápis z  3..zasedání byl ověřen,  byl vyložen a tím je považován za schválený. 

Průběh jednání:
1. Starostka  obce  požádala  o  návrh  ověřovatelů  zápisu,  o  návrh 
návrhové  komise  a  určení  zapisovatele.  Na ověřovatele  zápisu  byli  navržení 
Festová Renata Vítězslava Hátle.  Pro návrhovou komisi  byli  navržení  Milan 
Novák,   Mgr.  Jan  Hojda.  Zastupitelé  určují  zapisovatelku  paní  Helenu 
Pavlíkovou.
2. Zastupitelé byli seznámeni s plněním usnesení ze 3.zasedání, bylo 
přijato  5  usnesení,  č.26/3.2011  splněno,  č.27/3.2011  splněno,  smlouva 
podepsána vložena do katastru, č.28/3.2011 se plní,  obdrželi jsme stanoviska 
od Policie  ČR, Dopravního inspektorátu a od Správy a údržby silnic/SUS/. 
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SÚS –  nesouhlasí s umístěním retardérů. Dopravní inspektorát – po konzultaci 
nesouhlasí  s  instalováním zpomalovacích  pruhů,  souhlasí  s instalací  měřiče 
rychlosti.  Nejsou  námitky  od  těchto  orgánů   k umístění   dopravní  značky 
snížení rychlosti  na 40 km/h. na této silnici.  S požadavkem na zákaz vjezdu 
automobilů  překračující  délku  vozidla   12  m,  dotčené  orgány  nesouhlasí. 
Osazení  dopravními  značkami  bylo  projednáno  s Inkou,  Předměřice  nad 
Labem. Starostka doporučuje usadit značky i na vjezdu do obce od Račic n.T. 
A dále je třeba dokoupit stejnou DZ do obce Žíželeves, kde byla odcizena.– 
ZO souhlasí. Usnesení č.29/3.2011 - 4 pozemky zahrada MŠ – předáno na PF 
a  čekáme na rozhodnutí co nejdříve, aby mohlo dojít k rekonstrukci zahrady. 
Usnesení 30/3.2011 místní  názvy – splněno.
3. ZO byli seznámeni se zprávou o plnění rozpočtu Obce Hořiněves 
za rok 2010, příjmy po konsolidaci:23.509.638,28 Kč, výdaje:24.431.527,50 Kč 
schodek  byl  kryt  hospodařením  z minulých  let,  dále  byli  ZO  seznámeni 
s návrhem  závěrečného  účtu  Obce  Hořiněves  za  rok  2010.  Zpráva  byla 
zveřejněna na úřední desce po dobu 15ti dnů,  součástí této zprávy je výsledek 
auditu – při kontrole nebyli zjištěny nedostatky a chyby. K tomuto bodu byla 
navržena dvě usnesení.  Starostka vyzvala ZO k připomínkám, nebyly podány 
připomínky.  Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0, usnesení č. 31/4. 2011 
bylo přijato     Hlasování:   Pro 9,  proti 0,  zdržel se 0,  usnesení č. 
32/4.2011bylo přijato.
4. ZO  byli  seznámeni  se  zprávou  o  výsledku  hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Hořiněves. Náklady: 
3.330.386,31 Kč,  výnosy 3.333.544,14 Kč. Hospodářský výsledek před i  po 
zdanění:  3.157,83  Kč.  Starostka  navrhla  hospodářský  výsledek  převést  do 
rezervního  fondu,  a  vyzvala  přítomné  k návrhům,  jiný  návrh  nebyl  podán. 
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 33/4.2011 bylo přijato.
5. ZO byli seznámeni s možností převedení majetku z Mikroregionu 
OPZ 1866 na  obec,  jedná  se  o  majetek  z projektu  „Veřejná  internetizace  a 
rozhlas  obcí  památkové  zóny“  který  je  ve  výpůjčce,  a  jijiž  uběhla  doba 
udržitelnosti projektu (5 let). Majetek ve výpůjčce – veřejný rozhlas, počítače ve 
škole a  v knihovnách, tiskárny, kopírky a nábytek.  Správní rada OPZ 1866 
doporučila  tento  majetek  zatím  nepřevádět  a   prodloužit  výpůjčku  do  r. 
2015.Důvodem  je  možnost  pokračování  v  projektu.  ZO  pověřují 
místostarostku  k podpisu. ZO souhlasí s tímto návrhem.  Hlasování: Pro 9, 
proti 0, zdržel se 0, usnesení č. 34/4.2011 přijato.
6. Starostka seznámila  přítomné s možností  bezúplatného převodu 
majetku  Mikroregionu  OPZ  1866,  jedná  se  o   traktor  ZETOR  a  dva 
křovinořezy, které máme ve výpůjčce. Správní rada OPZ 1866 podala návrh na 
převod tohoto majetku na obce. ZO souhlasí a pověřují místostarostku obce 
k jejímu  podpisu.  Hlasování:  Pro  9,  proti  0,  zdržel  se  0,  usnesení  č. 
35/4.2011 přijato
7. Delegování  na  Valnou  hromadu  VaK  HK  a.s.,  ZO  souhlasí 
s delegováním   starostky  obce.   Hlasování  Pro  9,  proti  0,  zdržel  se  0, 
usnesená č. 36/4.2011 přijato.   ZO byli seznámeni s oznámením o demolici 
vodojemu v Hořiněvsi.  ZO bere na vědomí tuto informaci a nemá námitky. 
Hlasování Pro 9, proti 0, zdržel se 0, usnesení č. 37/4.2011 přijato.
8. ZO  byli  seznámeni  s návrhem  na  zakoupení  automobilu  pro 
potřeby obce, jedná se o obnovu vozu z důvodu technického stavu. Bylo podán 
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návrh na rozpočtové opatření  č.1/2011 viz příloha. Hlasování:  Pro 9, proti 
0, zdržel se 0, usnesení č. 38/4.2011 přijato.
9. Starostka  seznámila  přítomné  s návrhem  na  podání  žádosti  o 
bezúplatný převod pozemků a staveb od Římskokatolické farnosti Holohlavy, 
jedná  se  o  hřbitovy,  márnice,  studny,  křížek,  ploty  a  příjezdovou  cestu  ke 
hřbitovu. Pozemek p.č. 126, pozemek st.p.č.96, budova na pozemku st.p.č.96 
v k.ú.Hořiněves,  pozemek  p.č.17,  pozemek  st.p.č.  32,  budova  na  pozemku 
st.p.č.32 v k.ú.Žíželeves, pozemek p.č.575 cesta. Bylo projednáno s biskupstvím 
– pozemky na hřbitově jsou ve vlastnictví farnosti Holohlavy. Hlasování: Pro 
9, proti 0, zdržel se 0, usnesení č. 39/4.2011 přijato. 
10. Starostka  obce  seznámila  přítomné  s  variantami  změn 
katastrálních hranic, mezi k.ú.Žíželeves a k.ú. Račice n.T.. Po projednání ZO 
souhlasí  s  variantou  č.1,  za  podmínek  souhlasu  všech  majitelů  dotčených 
pozemků.  Hlasování:  Pro 9,  proti  0,  zdržel  se  0,  usnesení  č.  40/4.2011 
přijato. 
11. Starostka  seznámila  přítomné  s  Programem  obnovy  vesnice, 
tento program byl schválen 2.4.2003, první aktualizace proběhla 22.1.2006.ZO 
projednali jednotlivé body v programu a schválili provést aktualizaci na období 
2011-2014. Starostka ukládá všem členům prostudovat předložený materiál a do 
příštího  zasedání  předložit  návrhy  na  aktualizaci.  Návrh  programu  bude 
umístěn  na  webové  stránky  obce,  aby  měla  možnost  široká  veřejnost  tento 
dokument připomínkovat.  ZO ukládá projednat aktualizaci se zástupci školy, 
spolků a sdružení v obci a Obecním koordinátorem. Hlasování: Pro 9,proti 0, 
zdržel se 0, usnesení č. 41/4.2011 přijato.
12. Starostka  obce  přítomné  seznámila  s možností  přijetí  2 
pracovníků (1,5 úvazku) na veřejně prospěšné práce v obci do konce listopadu 
2011. Jedná se  o pana Petra Kozoňě, a pana Karla Andrejska. Hlasování: Pro 
9, proti 0, zdržel se 0, usnesení č. 42/4.2011 přijato.
13. ZO byli seznámeni s návrhem Okresního soudu v Hradci Králové 
na volbu kandidáta pana Milana  Plášila  ml.  za přísedícího Okresního soudu 
v HK . Na volební období  2011 – 2015. Jmenovanému  končí volební období 
a chce dále tuto funkci vykonávat . ZO souhlasí s návrhem. Hlasování Pro 9, 
proti 0, zdržel se 0, usnesení č.43/4.2011 přijato. 
14. Informace:  Hřiště  –  kontrola,  nakoupena  technika  na  údržbu 
hřišť, pozvánky na akce v obci, návrh na přípravu KPÚ Želkovice, Žíželeves
15. Diskuse: 
16. Usnesení:
17. Závěr: starostka poděkovala přítomným a ukončila jednání.  

Zasedání ukončeno: 19,00
Zápis zapsala Pavlíková Helena
Ověřovatelé:

………………………………… dne:

……………………………….. dne: 

vyvěšeno                                                                 Jana Kuthanová 
sejmuto:                                                                            starostka obce
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příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 4. 4. .2011 :

Přijatá usnesení:

Usnesení č. 31/4.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce 

Hořiněves za období 1 – 12/2010.
Příjmy: 23.509.638,28  Kč 
Výdaje: 24.431.527,50 Kč

Usnesení č. 32/4.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že návrh závěrečného účtu Obce 

Hořiněves za rok 2010 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před 
projednáním, nebyly k němu uplatněny připomínky, zastupitelstvo obce 

Hořiněves souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 33/4.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Hořiněves.
Náklady:  3.330.386,31 Kč  Výnosy:  3.333.544,14 Kč. 

Hospodářský výsledek před i po zdanění: 3.157,83 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje  výši hospodářského výsledku a doporučuje 

převést částku 3.157,83,- Kč  do rezervního fondu.

Usnesení č. 34/4.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce 
mezi Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 a Obcí Hořiněves a pověřuje 
místostarostku obce jejím podpisem.

Usnesení č. 35/4.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 do majetku Obce Hořiněves 
a pověřuje místostarostku obce jejím podpisem.

Usnesení č. 36/4.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na řádnou valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. dne 1.6.2011 starostku 
obce Janu Kuthanovou.

Usnesení č. 37/4.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves  nemá námitky  k demolici vodojemu 
v Hořiněvsi v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
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příloha č.2  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 4. 4. .2011 :

Usnesení č.38/4.2011

Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č.1/2011 (viz 
příloha č. 3).

Usnesení č. 39/4.2011

Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje návrh na podání žádosti o bezúplatný 
převod  pozemků  a staveb od Římskokatolické farnosti Holohlavy – pozemek 
p.č.126, pozemek st.p.č.96, budova na pozemku st.p.č.96 v k.ú.Hořiněves a 
pozemek p.č.17 a pozemek st.p.č.32 a budova na pozemku st.p.č.32 v 
k.ú.Žíželeves. a  p.č.575 cesta /vše včetně příslušenství/.

Usnesení č. 40/4.2011

Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou katastrálních hranic – varianta 1, mezi 
k.ú.Žíželeves a k.ú.Račice nad Tr.. za podmínky, souhlasu všech dotčených 
vlastníků pozemků změnou katastrální hranice. 

Usnesení č. 41/4.2011

Zastupitelstvo obce  projednalo jednotlivé body v programu obnovy vesnice na 
období  2011 – 2014 a ukládá všem členům prostudovat předložený materiál a 
do příštího zasedání předložit návrhy na aktualizaci. Starostce ukládá projednat 
aktualizaci se zástupci školy, spolků a sdružení v obci. a obecním 
koordinátorem. 

Usnesení č. 42/4.2011

Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s přijetím  2 (1,5 úvazku) pracovníků 
prostřednictví Úřadu práce na veřejně prospěšné práce v obci .

Usnesení č. 43/4.2011

Zastupitelstvo obce Hořiněves projednalo návrh Okresního soudu v Hradci 
Králové na volbu kandidáta pana Milana Plášila ml. za přísedícího Okresního 
soudu v Hradci Králové na volební období 2011 – 2015 a tuto volbu potvrzuje.

 Jana Kuthanová
 starostka obce
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